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Výborová schůze – 08.06.2021 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Ďurček 
Dozorčí komise: př.  
Hosté: př.  
Omluveni: př. Čermák, Šťastný, Tuček 
 
 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná. 
Předseda MO přivítal všechny členy výboru a předsedu DK. 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 05/ 2021 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  VČS 2021 
4)  RMV Veselá 
5)  Organizační záležitosti 
6)  Hospodářský odbor 
7)  Ekonomický odbor  
8)  Odbor mládeže 
9)  Kulturní odbor  
10)  Dozorčí komise 
11)  RS 
12)  Různé 
13)  Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_4/ proti_0/ zdržel se_0 

 

 

ÚKOLY: 
01/21 – do 31.05. - vyřídit dotaci z OP Rybářství (př. Nohynek, Langr, Hýbner) 
02/21 – do 31.05. – zapsat do majetku MO hliníkovou loď, káď a prsačky (př. Rympl) 
03/21 – do 20.05. – změna zápisů v soupisech revírů (př. Langr) 
04/21 – do 22.06. – připravit zprávy funkcionářů (výbor MO) 
05/21 – do 22.06. – organizačně zajistit VČS 2021 (př. Ďurček) 
06/21 – do 30.06. – zapsat do sešitu brigády za první polovinu roku (výbor, odp. vedoucí) 
 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 05/ 2021 
 

 Splněno: 02/21, 03/21 

 
 Zrušeno: 01/21 

      
 Trvá:  

 
 Nové úkoly: 04/21, 05/21, 06/21 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

3) VČS 2021. 
 
 Výroční členská schůze proběhne v úterý 22. června od 18:00 hodin v KINĚ v Mnichově 

Hradišti. Prosíme všechny o dodržování aktuálních hygienických opatření. Schůze 
proběhne bez občerstvení. 
 

 Funkcionáři si připraví své zprávy – úkol 04/21 př. výbor MO 
 
 Organizační zajištění – úkol 05/21 př. Ďurček, Nohynek ml. 

 
 

 
 
 

4) RMV Veselá 
 

 Plánované akce na RMV Veselá pro rok 2021: 
 

 12. červen – Pojďme k vodě – část revíru bude po dobu akce zahájena 
25. - 27. červen – RZ Sumec - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

27. – 29. srpen – Ginto Carp cup - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
 4. září – RZ Veselá – celý revír bude po dobu závodu zahájen 

16. - 19. září – Ouklej cup Veselá 2021 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
 
 

 Prodej hostovských povolenek na RMV nadále probíhá ve STAVEBNINÁCH 
NOHYNEK, s.r.o., v provozní době pondělí až sobota. 
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5) Organizační záležitosti 

 
 V době prázdnin nebudou probíhat schůze VV. 

 
 Př. Čermák Filip předložil výboru k informativnímu nastudování materiál týkající se 

čipování ryb pro RMV Veselá – čipování a následné sledování přírůstků a zdravotního 
stavu trofejních ryb, s předběžnou kalkulací cca 10tis. Kč. Stanovisko k možnosti 
čipování bude vyjádřeno na následující schůzi po seznámení se s tématem a 
vyhodnocením užitné hodnoty – vzhledem k tomu, že na schůzi nebyl přítomen př. 
Čermák, tak se o návrhu nejednalo. 

 
 Konference SÚS se v loňském roce nekonala. V roce letošním byla odložena na 

podzimní termín – 21.10.2021 v 13.00 hodin. 

 
 Zapsat do brigádnického sešitu odpracované brigády členů MO za první polovinu roku – 

úkol 06/21 př. výbor MO, odpovědní vedoucí 
 

 
 

6) Hospodářský odbor 
 

 Brigády na našich revírech. (RZ Mukařov, H. Přestavlky) Informujte se u vedoucích 
brigád. 
 

 Dne 1.6. bylo vysazeno celkem 33.5 kg lipanů podhorních o velikosti 30 – 44 cm. 
Jednalo se o vícezarybnění z vlastních prostředků MO. Do Mohelky putovalo 20 kg a 
do Jizery 13.5 kg. Dodatečné schválení výborem MO - pro_4/ proti_0/ zdržel se_0 
 

 Hospodaření na rybochovném zařízení RZ Mukařov – příjem 368.164,-Kč/ náklady 
204.008,-Kč. Pokladna 1.413,-Kč …poděkování správci RZ za jeho činnost. 

 
 Schválení nákupu triček MO pro členy výboru, hospodáře, organizátory akcí, výdejce 

povolenek, správce RMV Veselá a závodníků MO. Celkem se jedná o 14 ks 
v hodnotě 3.945,-Kč - pro_4/ proti_0/ zdržel se_0 
 

 
 
 

7) Ekonomický odbor 
  

 
 Stav na účtu (květen): běžný 2.266.129,-Kč. 

 
 Stav na účtu (květen): termínovaný 110.058,-Kč. 

 
 
 

8) Odbor mládeže 
 
 xxx 
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9) Kulturní odbor 
 
 12. červen – Pojďme k vodě – akce pro členy MO do 15-ti let. Společný rybolov s rodiči 

o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno. Akce je zdarma. Část revíru bude po dobu 
akce zahájena. 

 25. - 27. červen – RZ Sumec – rybářský závod v lovu sumce velkého na RMV Veselá. 

Závod je plně obsazen a bude probíhat bez občerstvení. Celý revír bude po dobu 
závodu zahájen 

 4. září – RZ Veselá – Plán, uspořádat tradiční závody jednotlivců v náhradním termínu. 
Celý revír bude po dobu závodu zahájen 

 

10) Dozorčí komise 
 

 xxx 
 

11) Rybářská stráž 
 

 Proběhla schůze RS.  
 

 RS nabízí pomoc s označením revírů – cedulky k umístění budou v přihrádce 
vedoucího RS na kanceláři. 

 
 Při kontrolách na RMV Veselá se bude do povolenky zapisovat poznámka o špatném 

parkování „auto“ – bude-li při sumarizaci povolenek zjištěno více zápisů „auto“, tak 
nebude dotyčnému vydána povolenka k lovu na RMV Veselá následující rok - pro_4/ 
proti_0/ zdržel se_0 

 
 Až bude možnost, tak objednat na zkoušky RS člena MO př. D. Mušku – pro_4/ 

proti_0/ zdržel se_0 

 
 Žádost na objednání triček pro členy RS v celkové hodnotě 7.500,-Kč – sús osloví 

v nejbližší době všechny MO s možností objednání jednotných triček pro členy RS 
stejně, jako tomu bylo dříve s jinou ústrojí. Konečný nákup bude na zhodnocení 
vedoucího RS. 

 
 

12) Různé 
 

 Školení: 
– xxx 
 

 Nové členství: 

            – xxx 

 
 Převodka do MO: 

           – xxx 
 

 Převodka z MO: 
– xxx 

 
pro_0/ proti_0/ zdržel se_0 
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13) Termín příští schůze 
 

 14.09.2021 od 18:00 hod. 
 
dne 08. června  2021                                                          
vypracoval: př. Ďurček Josef 


